Nätverk som får dig
och ditt företag att växa.

N ÄT V E RK S TA N - E N D E L AV I U C S J U H Ä R A D

Hur hänger man med i dagens
snabba förändringstakt?
Att kunna se runt hörnet och förutspå vad som kommer påverka ditt företag
och din affär är inte enkelt, men helt avgörande. Behöver ni utveckla er
verksamhet och engagera era medarbetare för att bättre kunna möta morgondagens förändringar? Hur förhåller ni er till ny teknik, nya beteendemönster och
ökade krav på hållbarhetstänk? Det är först när vi når fram till en insikt som vi
kan utforma en målbild och en konkret handlingsplan. Men hur gör vi?

Svar: Nätverka med människor!
Nätverk har i alla tider fått människor att lyfta blicken, samverka och utvecklas.
Grundtanken med Nätverkstan är en kompetenshöjning för människor och företag
där vi får förståelse för hur viktiga allas roller är för helheten och en lyckosam
affär. Återkommande träffar skapar en kultur där vi hjälper varandra att utvecklas.
Målsättningen är att förstå den övergripande bilden över hur våra bolag bör se ut
och agera i framtiden och att detta sedan bryts ner i konkreta handlingsplaner
som fokuserar på de olika rollerna/funktionerna som företaget har.

”Vi är med i Nätverkstan som en del i vårt samarbete med IUC Sjuhärad. Genom nätverksträffarna får vi värdefull input om vad som händer
i omvärlden och hur vårt företag påverkas. Och eftersom vi är med i de
flesta nätverken så får vi en bra grund till strategiska diskussioner och
beslut på hemmaplan. Sedan är det ju kul att lära känna andra företag
och människor också!”
Niclas Forsström, vd och ägare Fristad Plast

Läs mer om samtliga nätverk under 2021
och vad de innehåller på vår hemsida. Där finns
även länkar till anmälan och kontaktuppgifter:

Nätverkstan av IUC Sjuhärad
sammanför 15 olika yrkesroller där
ditt företag kan bli en del redan idag.
Vi erbjuder nätverk för 15 olika yrkesroller inom 6 grupperingar (se mittuppslaget).
Vi vill med detta skapa en bred strategisk insikt hos deltagande företag och lyfta
dessa personer från den operativa vardagen. En gemensam kompetenshöjning sker
genom att nätverksträffarna följer en röd tråd och genom att deltagarna i de olika
grupperna reflekterar och diskuterar på hemmaplan.
Interna träffar varvas med studiebesök och inbjudna föreläsare på aktuella teman.
Egna frågor välkomnas och bemöts med värdefull expertkunskap och nya
perspektiv av kollegor som möter samma utmaningar som du och ditt företag.

www.iuc-sjuharad.se
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Proffsiga föreläsare och skräddarsydda
nätverk som gör skillnad på riktigt.
Att driva nätverk är en kärnverksamhet för oss på IUC Sjuhärad. Vi gillar att inspirera,
utmana och vägleda och samarbetar med seniora konsulter med lång erfarenhet av
affärsutveckling, IT, HR, ekonomistyrning och produktion, i både stora och små företag. I varje nätverk träffas vi fyra halvdagar under ett år och varje träff startar med en
föreläsning och tillhörande workshop. Vi lägger stor vikt vid att säkra förståelse och vi
vill se en förflyttning hos medverkande företag. Därför har vi möjlighet att förstärka
nätverksträffarna med företagsanpassad coachning/vägledning.

NÄTVERKSTRÄFFAR

2021

VD & HR & IT
TRÄFF 1: 2/3
Vad är morgondagens affär för oss?
TRÄFF 2: 18/5
Vilken kompetens behöver vi för att
klara vår förflyttning?
TRÄFF 3: 7/9
Studiebesök
TRÄFF 4: 16/11
Hur behöver mitt företags strategiska plan se
ut 2022 och framåt?

INKÖP & LOGISTIK +
KVALITET & MILJÖ
TRÄFF 1: 9/3
Vilka processer behöver vi säkra för att
hålla jämna steg med affärsutvecklingen?
TRÄFF 2: 25/5
Studiebesök/föreläsning
TRÄFF 3: 14/9
Att kommunicera bra och säkra processer
snabbare med fler aktörer inblandade
TRÄFF 4: 23/11
Hur behöver mitt företags operativa plan
se ut 2022?

EKONOMIANSVARIG &
PRODUKTIONSCHEF

MARKNAD & FÖRSÄLJNING +
PRODUKTUTVECKLING

TRÄFF 1: 3/3
Hur tar vi fram en gemensam automationsstrategi
med affärsfokus?

TRÄFF 1: 10/3
Hur paketerar vi vårt värdeerbjudande?

TRÄFF 2: 19/5
Studiebesök

TRÄFF 2: 26/5
Att kommunicera bra och säkra produktutveckling
snabbare med fler aktörer inblandade

TRÄFF 3: 8/9
Hur visualiserar vi data utifrån affärsfokus?

TRÄFF 3: 15/9
Studiebesök/föreläsning

TRÄFF 4: 17/11
Hur behöver mitt företags strategiska plan se
ut 2022 och framåt?

TRÄFF 4: 24/11
Hur behöver mitt företags strategiska plan se
ut 2022 och framåt?

TEAMLEDARE & LEAN
TRÄFF 1: 4/3
Hur får man LEAN att bli lika naturligt som
att utföra ett arbetsmoment?
TRÄFF 2: 20/5
Vad är social hållbarhet?
TRÄFF 3: 9/9
Studiebesök
TRÄFF 4: 18/11
Hur behöver min operativa plan
se ut 2022?

PRODUKTIONSTEKNIKER +
UNDERHÅLL
TRÄFF 1: 11/3
Vilka processer behöver vi teknikutveckla för
att hålla jämna steg med affärsutvecklingen?
TRÄFF 2: 27/5
Vilka tekniklösningar kan vara relevanta?
AR/VR/gamification/machine learning?
TRÄFF 3: 16/9
Studiebesök
TRÄFF 4: 25/11
Hur behöver mitt företags operativa plan
se ut 2022?

Läs mer detaljerad information
om respektive träff på:

www.iuc-sjuharad.se

Vi tror att du är rätt för våra nätverk.

VÄLKOMMEN PÅ EN TRÄFF!

Ett väl fungerande nätverk formas av dess medlemmar. Våra deltagare förstår
vikten av att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. De som trivs bäst i
våra nätverk är nyfikna på framtiden och vill bidra till sitt företags utveckling för
att möta dagens behov såväl som morgondagens utmaningar. Alla kan lita på att
det som sägs i rummet stannar i rummet. Flera medlemmar har varit med länge
men vi har varje år nya som kommer med och nu önskar vi dig välkommen!

Bli medlem och delta med två
personer vid varje tillfälle!
Vi vill att man som företag deltar i så många nätverk som möjligt för att få den
gränsöverskridande kompetenshöjning som vi ser är så viktig för strategisk utveckling. Därför har vi tagit fram ett riktigt bra paketerbjudande med plats
för 30 deltagare från ditt företag, där ni erbjuds två deltagare per yrkesroll.

ÅRSAVGIFT 2021
1-10 ANSTÄLLDA 		

9 900 KR

11-25 ANSTÄLLDA

19 900 KR

26-50 ANSTÄLLDA

29 900 KR

ÖVER 51 ANSTÄLLDA

39 900 KR

Vi som driver nätverken har lång
erfarenhet av att anordna träffar,
hålla ihop grupper och att leda
workshops. Vårt ansvar är att alla
trivs, är engagerade och bidrar
under träffarna.

Anna Lindström

Jan Andersson

IUC SJUHÄRAD

IUC SJUHÄRAD

Ansvariga för nätverksgrupperna
på IUC Sjuhärad är Anna Lindström och Jan Andersson.

Till vår hjälp med träffarna har vi anlitat Beyond by Andpeople AB (Andpeople)
från Jönköping som är riktigt vassa på att översätta en komplex global affärsmiljö
till strategisk och operativ verksamhetsutveckling.
De är också duktiga på att utmana deltagarna på ett snyggt sätt för att skapa en
förflyttning. Andpeople är en strategisk partner för professionell analys och utveckling i samband med affärsutveckling och digital transformation. Teamet har
lång erfarenhet från små entreprenörsföretag till stora börsnoterade koncerner
med internationell verksamhet. Läs mer på www.andpeople.se

Det är även möjligt att vara med i ett enskilt nätverk (2 personer) för 9.900 kr.
Moms tillkommer.

Varför finns IUC Sjuhärad och för vilka?
Vi är sedan 1999 industrins utvecklingsbolag och mötesplats där vi tillsammans
skapar hållbara företag. Med vårt breda nätverk utvecklar vi industrin genom att
inspirera, utmana och vägleda företagen i Sjuhärad.
Vi arbetar främst med teknik- och industriföretag i våra olika insatser men
nätverken är öppna även för företag i andra branscher. Det viktiga för oss är att
du som deltagare vill driva utvecklingen och bidra till en positiv energi under
träffarna.

Anne-lie Almqvist

Susanne Haegerstam

Marie-Astrid Löfdahl

ANDPEOPLE

ANDPEOPLE

ANDPEOPLE

Kontakta oss så berättar vi mer om hur
du och ditt företag kan växa genom våra
nätverk, utbildningar och projekt.

Industriellt utvecklingscenter i Sjuhärad AB
Besöksadress: Skaraborgsvägen 3A, Borås
Postadress: Box 8000, 501 18 Borås
info@iuc-sjuharad.se
0702-75 23 75

www.iuc-sjuharad.se

